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ชาวบ้้านชอบ้ “คนละคร่ึ่�งเฟส 3”
“ดุุสิตโพล” เผย “ปชช.”พอใจมาตรึ่การึ่คนละคร่ึ่�งมากสุดุ 

- แนะเร่ึ่งคุมรึ่าคาสินค้า
วัันท่ี่� 24 ต.ค. สวันดุุสิตโพล มหาวิัที่ยาลัยสวันดุุสิต สำารวัจ

ควัามคิดุเห็นของประชาชนต่อกรณ่ี มาตรการช่วัยเหลือของรัฐใน
ช่วังโควิัดุ-19 กลุ่มตัวัอย่าง 1,309 คนสำารวัจวัันท่ี่� 18-21 ต.ค. 
พบว่ัา ในช่วังคร่�งปีหลัง 2564 ประชาชนไดุ้เข้าร่วัมมาตรการ/
โครงการของภาครฐัใดุบ้าง พบวัา่ร้อยละ 78.61 มาตรการคนละ
คร่�งเฟส 3 (ก.ค.-ธ.ค.64) ร้อยละ 34.76 มาตรการลดุค่าไฟฟ้า 
นำ�าประปา ร้อยละ 29.79 มาตรการช่วัยผู้้้ปกครอง 2.000 บาที่
ร้อยละ 25.82 มาตรการเย่ยวัยา ผู้้้ประกันตน ม.33/ม.39/ม.40 
ในพื�นท่ี่�จังหวััดุส่แดุงเข้ม และร้อยละ 22.46 มาตรการลดุ 
ค่าเที่อม นักเร่ยน/นักศ่ึกษา

ทัี่�งน่� โดุยภาพรวัมประชาชนค่อนข้างพ่งพอใจมาตรการ
ช่วัยเหลือของภาครัฐ ร้อยละ 49.81

ส่วัน 5 อันดัุบมาตรการ/โครงการของภาครัฐท่ี่�ประชาชน
พ่งพอใจ พบว่ัา อันดัุบ 1 มาตรการคนละคร่�งเฟส 3 (ก.ค.-ธ.ค.64) 
ร้อยละ 78.66 อันดัุบ 2 มาตรการลดุค่าไฟฟ้า นำ�าประปา ร้อยละ 
76.70 อันตับ 3 มาตรการช่วัยผู้้้ปกครอง 2,000 บาที่ ร้อยละ 74.85 
อันดัุบ 4 มาตรการลดุค่าเที่อมนักเร่ยน/นักศ่ึกษา ร้อยละ 73.73 
อันดัุบ 5 มาตรการเย่ยวัยาผู้้้ประกันตน ม.33/ม.39/น.40 ในพื�นท่ี่�
จังหวััดุส่แดุงเข้ม ร้อยละ 71.74 นอกจากมาตรการต่างๆ ท่ี่�ดุำาเนิน
การไปแล้วั รัฐบาลควัรม่มาตรการเร่งดุ่วันใดุอ่กบ้าง พบว่ัา 
ร้อยละ 75.25 ระบุควับคุมราคาสินค้าและค่าครองช่พ ร้อยละ 
70.61 ลดุค่านำ�า ค่าไฟ ค่านำ�ามัน ร้อยละ 58.16 หาแนวัที่าง 
แก้ปัญหาหน่�สิน ร้อยละ 54.52 จ่ายเงินเย่ยวัยาทุี่กครัวัเรือนอย่าง
เท่ี่าเท่ี่ยม และร้อยละ 51.20 พักชำาระหน่�

นางสาวัพรพรรณี บัวัที่อง นักวิัจัย สวันดุุสิตโพล 
มหาวิัที่ยาลัยสวันดุุสิต เผู้ย จากผู้ลการสำารวัจจะเห็นไดุ้ว่ัา

ประชาชนเที่ใจให้มาตรการ “คนละคร่�ง” เพราะอยา่งน้อยก็เป็น
เงินท่ี่�เข้ากระเป๋าโดุยตรงเมื�อเปร่ยบเท่ี่ยบกับมาตรการอื�น ๆ  ถ่ึงจะ 
ไม่ไดุ้ช่วัยกระตุ้นการใช้จ่ายมากนัก แต่ก็ช่วัยประคับประคองให้ม่ 
ระดัุบการบริโภคเท่ี่าเดิุม เพราะสถึานการณ์ีโควิัดุ-19 ท่ี่�ไม่แน่นอน 
ที่ำาให้ประชาชนต้องวัางแผู้นการใช้เงินอย่างรัดุกุม มาตรการ
ต่าง ๆ ท่ี่�ออกมาจ่งนับว่ัาเป็นการเย่ยวัยาประชาชนในช่วังคร่�งปี 
หลังน่�ไดุ้อย่้บ้าง

ผู้้้ช่วัยศึาสตราจารย์ ดุร.จิรัฐ ชวันชม คณีะวิัที่ยาการจัดุการ
 มหาวิัที่ยาลัยสวันดุุสิต เผู้ยจากผู้ลสำารวัจ พบว่ัา ประชาชน
ไดุ้เข้าร่วัมมาตรการคนละคร่�งเฟส 3 มากท่ี่�สุดุ และไดุ้รับ 
การตอบรับจากประชาชนมากท่ี่�สุดุเช่นเดุ่ยวักัน ทัี่�งน่�จากข้อม้ล
ม่จำานวันประชาชนเข้าร่วัมโครงการทัี่�งหมดุอย่้ท่ี่� 27.86 ล้านคน
 จากสิที่ธิท่ี่�เข้าร่วัมไดุ้ 28 ล้านสิที่ธิ คิดุเป็น 99.5% ซ่ึ่�งโครงการ
ดัุงกล่าวัไดุ้รับผู้ลตอบรับท่ี่�ดุ่ เนื�องจากประชาชนสามารถึนำาเงิน 
ท่ี่�ไดุ้ไปใช้เพื�อตอบโจที่ย์ควัามต้องการขั�นพื�นฐาน คือ ปัจจัย
 4 ประกอบดุ้วัย อาหาร ยารักษาโรค เสื�อผู้้า และท่ี่�อย่้อาศัึย 
นอกจากน่�เมื�อดุำาเนินการวิัเคราะห์การเปร่ยบเท่ี่ยบก่อนและหลัง
ท่ี่�ม่มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ยังคงพบว่ัาประชาชนก็ยัง
ใช้จ่ายรายเดืุอนเท่ี่าเดิุม สาเหตุมาจากการท่ี่�ประชาชนยังคงเกิดุ
ควัามกังวัลกับภาวัะโรคระบาดุโควิัดุ-19 ว่ัาจะสิ�นสุดุลงเมื�อไหร่ 
ที่ำาให้ต้องม่การวัางแผู้นการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ

เมื�อพิจารณีาภาพรวัมประชาชนค่อนข้างพ่งพอใจ
มาตรการช่วัยเหลือของภาครัฐ และมาตรการท่ี่�อยากให้ที่ำาอย่าง
เร่งดุ่วันคือการควับคุมราคาสินค้าและค่าครองช่พ เนื�องจากราคา
สินค้าท่ี่�ส้งข่�นจะส่งผู้ลกระที่บต่อการดุำาเนินช่วิัต ประชาชนต้อง
ใช้เงินในการซืึ่�อสินค้าท่ี่�เพิ�มมากข่�น

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััยสวนดุสิตโพล
ผู้้�ช่่วยศาสตราจัารย์ ดร.จิัรัฐ ช่วนช่ม 

คณะวิทยาการจััดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

มาตรการช่วยเหลือ
วัันอาทิี่ตย์ท่ี่� 24 ตุลาคม 2564

ของรัฐในช่วงโควิด-19



ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นางสาวมุทิตา สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัฐ ชวนชม อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ 
ประจำสัปดาห    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ   ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคุมการถายทำ : นายไพศาล คงสถิตสถาพร ผูอำนวยการกองประชาสัมพันธ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  :  นายพงษปภาพ นาคเวช นางสาวนฤมล พิเศษกุญชร 
  และนายตระกูลศักดิ์ ศรีบุญรอด กองประชาสัมพันธ 
สถานที่  : หอง Online Learning room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มาตรการชวยเหลือของรัฐ
ในชวงโควิด-19
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มาตรการช่วยเหลือ
ของรัฐในช่วงโควิด-19
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� ปีท่ี 72 ฉบับท่ี 24662 � วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564



 

	 สืืบเนืื่�องจาก	การท่ี่�รัฐบาลได้้ประกาศมาตรการช่่วยเหลือประช่าช่นื่ในื่ช่่วงโควิด้-19	ในื่คร่�งปีหลัง	(กรกฎาคม	-	ธัันื่วาคม 
2564)	 ออกมาล่าสุืด้นัื่�นื่	 ที่ำาให้เกิด้เป็นื่คำาถามท่ี่�น่ื่าสืนื่ใจว่า	 มาตรการด้ังกล่าวจะสือด้คล้องกับความต้องการของประช่าช่นื่และ
สืามารถช่่วยแก้ปัญหาได้้มากน้ื่อยเพ่ียงใด้	อาทิี่เช่่นื่	โครงการเย่ยวยาผู้้้ประกันื่ตนื่มาตรา	33	39	40	โครงการเย่ยวยานื่ายจ้าง	และ
โครงการช่่วยเหลือค่าเที่อมนัื่กเร่ยนื่	รวมทัี่�งได้้อนุื่มัติเพิี�มวงเงินื่ให้กับ	4	โครงการช่่วยเหลือประช่าช่นื่เดิ้มท่ี่�ได้้รับการตอบรับค่อนื่ข้างด่้ 
	ได้้แก่	บัตรสืวัสืดิ้การแหง่รัฐหรือบัตรคนื่จนื่	กลุ่มต้องการความช่่วยเหลอืพิีเศษ	คนื่ละคร่�ง	และยิ�งใช้่ยิ�งได้้1	นื่อกจากน่ื่�	ยงัม่มาตรการ
ลด้ภาระค่าใช้่จ่าย	เช่่นื่	การลด้ค่าไฟฟ้า/นื่ำ�าประปา	มาตรการลด้ภาระหน่ื่�	โด้ยการพัีกช่ำาระหน่ื่�ผู่้านื่สืถาบันื่การเงินื่เฉพีาะกิจ	(SFIs)	
สืนัื่บสืนุื่นื่สิืนื่เชื่�อฟ้�นื่ฟ้	และพัีกที่รัพีย์	พัีกหน่ื่�	ช่่วยเหลือผู้้้ประกอบการ	SMEs	และมาตรการสืวัสืดิ้การการรักษาแก่ผู้้้ติด้เชื่�อโควิด้-19 
และผู้้้แพ้ีวัคซ่ีนื่	 เป็นื่ต้นื่2	 ดั้งนัื่�นื่	 เพืี�อเป็นื่การรับฟังเส่ืยงตอบรับของประช่าช่นื่ต่อมาตรการช่่วยเหลือของรัฐในื่ช่่วงโควิด้-19	 
ดั้งกล่าวน่ื่�	สืวนื่ด้สิุืตโพีล	มหาวทิี่ยาลัยสืวนื่ด้สิุืต	จ่งได้้ด้ำาเนื่นิื่การสืำารวจความคดิ้เห็นื่ของประช่าช่นื่ทัี่�วประเที่ศ		จำานื่วนื่ทัี่�งสิื�นื่	1,309	
คนื่	ผู่้านื่ที่างระบบออนื่ไลน์ื่	ในื่ระหว่างวันื่ท่ี่�	18-21	ตุลาคม	2564	เพืี�อสืะท้ี่อนื่ข้อม้ลท่ี่�อาจเป็นื่ประโยช่น์ื่ต่อการนื่ำาไปใช้่ประกอบ
การวางแผู้นื่การด้ำาเนิื่นื่งานื่ของรัฐบาลในื่ระยะต่อไป
	 ในื่บที่วิเคราะห์น่ื่�	 Insight	 poll	 จะขอยกมานื่ำาเสืนื่อเฉพีาะความคิด้เห็นื่ของกลุ่มประช่าช่นื่ท่ี่�ไม่ค่อยพ่ีงพีอใจมาตรการ
ช่่วยเหลือของภาครัฐ	 ซ่ี�งคิด้เป็นื่ร้อยละ	 18.77	 ของผู้้้ตอบแบบสือบถามทัี่�งหมด้	 เพืี�อเจาะล่กถ่งประเด้็นื่ความต้องการท่ี่�อยากให้
รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขการด้ำาเนิื่นื่งานื่ในื่ครั�งน่ื่�ให้สือด้คล้องกับความต้องการและความเดื้อด้ร้อนื่ของประช่าช่นื่มากยิ�งข่�นื่	โด้ยพีบว่า 
ประช่าช่นื่กลุ่มน่ื่�เป็นื่ผู้้้ท่ี่�ม่อาช่่พีนัื่กเร่ยนื่/นื่ักศ่กษา	 ร้อยละ	 35.05	 ตามมาด้้วยอาช่่พีคร้/อาจารย์	 ร้อยละ	 17.58	 และอาช่่พี
ข้าราช่การ/รัฐวิสืาหกิจ	ร้อยละ	16.90	ตามลำาดั้บ	จากข้อม้ลดั้งกล่าวจะเห็นื่ได้้ว่า	กลุ่มนัื่กเร่ยนื่/นัื่กศ่กษา	เป็นื่กลุ่มท่ี่�ไม่ค่อยพ่ีงพีอใจ 
ส้ืงท่ี่�สุืด้	ทัี่�งน่ื่�อาจเนืื่�องมาจากการได้้รับผู้ลกระที่บจากการปิด้เร่ยนื่ท่ี่�ต่อเนืื่�องยาวนื่านื่	ที่ำาให้ไม่สืามารถใช้่ช่่วิตได้้ตามปกติ	ม่ปัญหา 
ในื่การเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่	อุปกรณ์์สืำาหรับการเร่ยนื่ม่ราคาส้ืง	เช่่นื่	สืมาร์ที่โฟนื่	โน้ื่ตบุ�ก	หรือแท็ี่บเล็ต	ที่ำาให้เกิด้ความเคร่ยด้และความวิตกกังวล 
ในื่การใช้่ช่่วิต3	ซ่ี�งภาครัฐได้้ม่มาตรการช่่วยเหลือเพ่ียงแค่ในื่ส่ืวนื่ของค่าใช้่จ่ายด้้านื่การศ่กษาเพ่ียง	2,000	บาที่	ต่อคนื่เท่ี่านัื่�นื่	และ
ยังไม่ม่มาตรการสืำาหรับคนื่กลุ่มน่ื่�ท่ี่�ชั่ด้เจนื่เพิี�มเติมออกมาแต่อย่างใด้	
	 เมื�อสือบถามถ่งประเด็้นื่มาตรการ/โครงการของภาครัฐท่ี่�ไม่ค่อยพ่ีงพีอใจและไม่พ่ีงพีอใจพีบว่า	อันื่ดั้บท่ี่�	1	คือ	มาตรการ
ยิ�งใช้่ยิ�งได้้	 และเราเท่ี่�ยวด้้วยกันื่เฟสื	 3	 ร้อยละ	 56.73	 ตามมาด้้วยมาตรการคนื่ละคร่�งเฟสื	 3	 และบัตรสืวัสืดิ้การแห่งรัฐ	 ร้อยละ	 
51.84	 และมาตรการลด้ค่าไฟฟ้า	 นื่ำ�าประปา	 ร้อยละ	 51.02	 ตามลำาดั้บ	 สือด้คล้องกับข้อม้ลผู้้้สืมัครเข้าร่วมมาตรการช่่วยเหลือ
เย่ยวยาของรัฐในื่คร่�งปีหลังของปี	 2564	ณ์	 วันื่ท่ี่�	 22	 ตุลาคม	 2564	 ท่ี่�พีบว่า	 ม่ผู้้้สืมัครเข้าร่วมโครงการยิ�งใช้่ยิ�งได้้เพ่ียง	 ร้อยละ 
47.99	และเข้าร่วมโครงการเราเท่ี่�ยวด้้วยกันื่เฟสื	3	เพ่ียง	ร้อยละ	25.95	เท่ี่านัื่�นื่	ทัี่�งน่ื่�จุด้อ่อนื่คือ	มาตรการยิ�งใช้่ยิ�งได้้	เป็นื่การให้ 
เงินื่คืนื่สืำาหรับผู้้้ม่กำาลังซืี�อส้ืง	 จ่งไม่เหมาะกับคนื่ท่ี่�ม่รายได้้น้ื่อย	 เช่่นื่เด่้ยวกับโครงการเราเท่ี่�ยวด้้วยกันื่	 ท่ี่�ความนื่ิยมลด้ลงเนื่ื�องจาก
เงินื่ออมในื่กระเป๋าของประช่าช่นื่ลด้ลง	 ที่ำาให้หลายคนื่เลือกเก็บเงินื่สืำารองไว้ใช้่ในื่ยามท่ี่�จำาเป็นื่เท่ี่านัื่�นื่4	 ในื่ส่ืวนื่ของโครงการ 

ครู/อาจารย์

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

นักเรียน/นักศึกษา

   มาตรการเร่งด่วนที�รัฐบาลควรดําเนินการ

ควบคุมราคาสินค้าและ
ค่าครองชีพ

ลดค่านํ�า ค่าไฟ ค่านํ�ามัน จ่ายเงินเยียวยาทุก
ครัวเรือนอย่างเท่าเทียม

มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19

ของประชาชนกลุ่มที�ไม่ค่อยพึงพอใจ
ต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ 
ร้อยละ 18.77 

คุณลักษณะด้านอาชีพ

ร้อยละ 17.58

ร้อยละ 16.90

   มาตรการ/โครงการของภาครัฐที�ไม่ค่อยพึงพอใจและ
   ไม่พึงพอใจ

   มาตรการยิ�งใช้ยิ�งได้
   และเราเที�ยวด้วยกันเฟส 3

มาตรการคนละครึ�งเฟส 3 
และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 มาตรการลดค่าไฟฟ�า
 นํ�าประปา

ร้อยละ 56.73 ร้อยละ 51.84 ร้อยละ 51.02

ร้อยละ 74.29 ร้อยละ 67.76 ร้อยละ 66.12

ร้อยละ 35.05

ความคิดเห็น



 
บัตรสืวัสืดิ้การแห่งรัฐ	เป็นื่มาตรการช่่วยเหลอืคนื่เฉพีาะกลุ่ม	และโครงการคนื่ละคร่�งนัื่�นื่	ผู้้้ม่สิืที่ธิัเข้าร่วมต้องม่อายตัุ�งแต่	18	ปีบริบ้รณ์์ 
ข่�นื่ไป	นัื่กเร่ยนื่และนัื่กศ่กษาบางส่ืวนื่จ่งไม่ได้้รับสิืที่ธิั			ตลอด้จนื่ความนิื่ยมเริ�มลด้ลง			เนืื่�องจากประช่าช่นื่ต้องเติมเงินื่อ่กคร่�งหน่ื่�งเข้า 
แอปฯ	"เป๋าตัง"	และยังต้องใช้่สืมาร์ที่โฟนื่	รวมถ่งแพ็ีคเกจอินื่เตอร์เน็ื่ต	กลุ่มคนื่ท่ี่�ม่เงินื่เก็บน้ื่อยหรือรายได้้น้ื่อยจ่งไม่สืนื่ใจในื่มาตรการ
น่ื่�ส่ืวนื่มาตรการลด้ค่าไฟฟ้าและนื่ำ�าประปานัื่�นื่	 ม่ข้อจำากัด้และไม่ต่อเนืื่�อง	 โด้ยม่ระยะเวลาในื่การช่่วยเหลือเพ่ียง	2	 เดื้อนื่	 เท่ี่านัื่�นื่5  
ซ่ี�งสืวนื่ที่างกับสืถานื่การณ์์โควิด้-19	 ท่ี่�ต้องม่การเร่ยนื่หรือที่ำางานื่ท่ี่�บ้านื่มากข่�นื่	 ที่ำาให้ต้องใช้่ไฟฟ้าและนื่ำ�าประปามากกว่าปกติ	 
จ่งอยากได้้ความช่่วยเหลือมากข่�นื่ในื่ส่ืวนื่น่ื่�
	 สืำาหรบัสิื�งท่ี่�ประช่าช่นื่กลุ่มน่ื่�ต้องการใหรั้ฐบาลด้ำาเนื่นิื่การช่่วยเหลอือยา่งเร่งด่้วนื่ในื่สืถานื่การณ์์การระบาด้ของ	เชื่�อโควิด้-19 
ครั�งน่ื่�คือ	ควบคุมราคาสิืนื่ค้าและค่าครองช่่พี	ร้อยละ	74.29	ลด้ค่านื่ำ�า	ค่าไฟ	ค่านื่ำ�ามันื่	ร้อยละ	67.76	และจ่ายเงินื่เยย่วยาทุี่กครัวเรือนื่ 
อย่างเท่ี่าเท่ี่ยม	ร้อยละ	66.12	ตามลำาดั้บ	ทัี่�งน่ื่�จะเห็นื่ได้้ว่าการควบคุมราคาสิืนื่ค้าและค่าครองช่่พีเป็นื่สิื�งท่ี่�ประช่าช่นื่ต้องการให้รัฐ
ด้ำาเนื่นิื่การแกปั้ญหาอยา่งเร่งด่้วนื่	ทัี่�งน่ื่�เนืื่�องจากเปน็ื่สิื�งจำาเปน็ื่ต่อการใช้่ช่่วิตประจำาวันื่ของประช่าช่นื่เปน็ื่อยา่งยิ�ง		ซ่ี�งที่างหนื่ว่ยงานื่ 
ภาครัฐเอง	 ก็ได้้ม่การออกมาตรการเพืี�อแก้ปัญหาดั้งกล่าวน่ื่�	 โด้ยการให้พีาณิ์ช่ย์จังหวัด้คอยเป็นื่ผู้้้ตรวจสือบและควบคุมด้้แลราคา
สิืนื่ค้าในื่แต่ละพืี�นื่ท่ี่�ท่ี่�ตนื่เองด้้แลอย้่	 เพืี�อป้องกันื่การฉกฉวยโอกาสืข่�นื่ราคาของพี่อค้า	 ตลอด้จนื่ได้้จัด้รถโมบายลด้ราคาสืินื่ค้า 
เพืี�อช่่วยเหลอืประช่าช่นื่ด้้วย6	ในื่ส่ืวนื่ของคา่นื่ำ�า	ค่าไฟนัื่�นื่	ก็ได้้ม่การกำาหนื่ด้มาตรการช่่วยเหลอืออกมาในื่ลกัษณ์ะของการใหส่้ืวนื่ลด้
ซ่ี�งอาจจะยังไม่เพ่ียงพีอต่อความต้องการของประช่าช่นื่ท่ี่�อยากได้้รับความช่่วยเหลือในื่ครั�งน่ื่�	 ทัี่�งน่ื่�รัฐบาลอาจต้องที่บที่วนื่และ 
เพิี�มมาตรการช่่วยเหลือในื่กรณ่์ดั้งกล่าวน่ื่�เพิี�มมากข่�นื่	
	 สืำาหรับการแก้ไขปัญหาราคานื่ำ�ามันื่ท่ี่�ปรับตัวส้ืงข่�นื่นัื่�นื่พีบว่า	รัฐบาลได้้ออกมาตรการช่่วยเหลือประช่าช่นื่โด้ยให้กระที่รวง
พีลังงานื่เตร่ยมมาตรการรักษาระดั้บราคานื่ำ�ามันื่ให้ม่เสืถ่ยรภาพีมากยิ�งข่�นื่7	 และลำาดั้บสุืด้ท้ี่ายในื่ประเด็้นื่ของการจ่ายเงินื่เย่ยวยา 
ทุี่กครัวเรือนื่อยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมนัื่�นื่พีบวา่	ม่สืาเหตมุาจากคนื่บางกลุ่มท่ี่�ไม่ได้้รับการเยย่วยาจากภาครฐั	อันื่เนืื่�องมาจากคณุ์สืมบติัไม่ตรง 
ตามเงื�อนื่ไขการได้้รับสิืที่ธิั	การไม่ม่เที่คโนื่โลย่อุปกรณ์์สืื�อสืารเพืี�อการเข้าถ่งการบริการ	หรือแม้กระทัี่�งการเป็นื่กลุ่มคนื่ท่ี่�ตกสืำารวจ
ดั้งนัื่�นื่	จากปัญหาดั้งกล่าวน่ื่�รัฐบาลควรต้องพียายามกระจายความช่่วยเหลือไปยังประช่าช่นื่ทุี่กกลุ่มอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกันื่ให้มากยิ�งข่�นื่	
เพืี�อลด้ความเหลื�อมลำ�าและเอื�อให้ทุี่กคนื่ม่โอกาสืเข้าถ่งความช่่วยเหลืออย่างเท่ี่าเท่ี่ยมและทัี่�วถ่งต่อไป	
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